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Behandeling bij enkelbandletsel

U heeft een letsel aan uw enkelband. Dit letsel wordt 
behandeld met een brace, soft-cast of tape. In deze folder 
vindt u informatie over deze behandeling. Het is goed u te 
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn 
dan hier beschreven is.
 
Wat is een enkelbandletsel?
Een enkelbandletsel ontstaat door het omzwikken van de enkel. Hierbij 
kunnen het kapsel en of de banden van het enkelgewricht scheuren of 
opgerekt worden met zwelling, pijn en een bloeduitstorting als normaal 
gevolg. Soms is een aanhechting van een enkelband sterker dan het bot 
en wordt een stukje van het bot afgescheurd. Dit wordt ook behandeld 
als enkelbandletsel. Om dit vast te stellen wordt soms een röntgenfoto 
gemaakt op de Spoedeisende Hulp.
 
Behandeling van de enkelband
Op de Spoedeisende Hulp krijgt u een gipsspalk of een drukverband 
om uw onderbeen. Dit geeft uw enkel rust en zorgt dat de zwelling 
verdwijnt. Na een week krijgt u afhankelijk van het behandelplan van de 
arts:
•	 Een afneembare enkelbrace die u kunt dragen over de sok in een 

stevige schoen;
•	 Een soft-cast gips, zacht kunststof gips waarmee u kunt lopen;
•	 Een enkeltape om uw enkel. Dit stabiliseert de enkel en stimuleert de 

doorbloeding. Ook hiermee kunt u in een stevige schoen lopen.  
 
Duur van de behandeling
De behandeling met enkelbrace, soft-cast of tape duurt meestal vier 
weken.
 
Afspraak polikliniek
Op de Spoedeisende Hulp krijgt u een afspraak mee voor een bezoek 
aan de traumachirurg of orthopedisch chirurg op de polikliniek.
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Verwisselen van de tape
Wordt u behandeld met tape, dan wordt de tape na twee weken 
vervangen. U kunt zich hiervoor melden op de Gipskamer.
 
U mag de avond vóór de afspraak de tape van uw enkel afhalen. Dit doet 
u door de tape aan de binnenzijde van de voet, achter de binnenenkel 
langs open te knippen. Gebruik hiervoor een schaar met een stompe 
punt. Controleer uw voet op irritatie en wondjes. Gebruik na het 
verwijderen van de tape geen bodylotion, omdat de nieuwe tape dan 
slecht hecht op uw huid.
 
Leefregels
•	 Wikkel uw voet gewoon af met kleinere passen;
•	 Loop zo snel mogelijk zonder loopkrukken;
•	 Draag een stevige platte veterschoen;
•	 Houd uw voet omhoog bij zwelling;
•	 Fietsen mag, maar let op bij het op- en afstappen;
•	 Doe 3x daags 15 minuten oefeningen (zie hoofdstuk Oefeningen);
•	 Vermijd onverwachtse bewegingen;
•	 Staan en lopen niet te lang achter elkaar;
•	 Zorg dat de tape niet nat wordt in verband met verweking van de 

huid (maak gebruik van een douchehoes);
•	 Heeft u soft-cast en zijn er géén watten gebruikt? Dan mag u zonder 

bescherming douchen. De kous blijft na het douchen nog even nat. 
Douche in verband met de droogtijd eventueel ’s avonds;

•	 Sporten mag alleen na overleg met uw behandelaar;
•	 Bespreek ook eventuele preventieve maatregelen met betrekking tot 

sporten met uw arts of gipsverbandmeester.
 



5

Wanneer neemt u contact op?
•	 Als de pijn aanhoudt/ toeneemt;
•	 Als u ernstige jeuk heeft;
•	 Als u allergisch blijkt voor tape;
•	 Als de tape nat is geworden;
•	 Als het tape te ruim is en geen steun geeft.
 
Neem in bovenstaande situaties tijdens kantoortijden contact op met 
de gipskamer. Buiten kantoortijden kunt u bellen naar de Spoedeisende 
Hulp.
 
Heeft u na de tapebehandeling nog klachten, neem dan contact op 
met uw behandelend arts. Ook met vragen over het opbouwen van 
activiteiten, kunt u bij uw behandelend arts terecht. 
 
Oefeningen
Ter versteviging en herstel van de enkelbanden kunt u onderstaande 
oefeningen 3x daags gedurende in totaal 15 minuten doen.
 
1. Kniebuigingen: verdeel het gewicht over beide benen, sta met de 
voeten naast elkaar en buig en strek beide knieën tot de pijngrens 
waarbij de hielen niet van de grond komen. Houd dit maximaal 10 tellen 
vast.
 
 

 
 
2. Zet de voeten ongeveer 30 centimeter uit elkaar.
Verplaats het gewicht van het ene naar het andere been door 
afwisselend een knie te buigen. Houd dit maximaal 10 tellen vast.
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3. Sta gedurende tien seconden stil op het geblesseerde been. Houd het 
gezonde been iets omhoog. Zorg dat u zo nodig in de buurt iets heeft 
om op te steunen voor uw evenwicht. Herhaal dit met tien seconden 
tussenpauze.
 
 

 
 
 
4. Loop voetje voor voetje over een denkbeeldige lijn.
5. Hetzelfde als oefening 4, maar doe dit dan met gesloten ogen. 
6. Sta op het geblesseerde been en buig en strek de knie van dit been. 
De hiel mag bij het buigen niet van de grond komen.
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Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de Gipskamer of de polikliniek waar u onder 
behandeling bent. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
 
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tussen 
08.00 en 17.00 uur contact op met uw behandelend arts of de 
gipsverbandmeester.
 
Wanneer u buiten kantoortijden dringende vragen heeft, kunt u de 
Gipskamer bellen. U wordt dan doorgeschakeld naar de Spoedeisende 
Hulp.
 
Contactgegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Gipskamer
040 - 239 96 50
 
Polikliniek Chirurgie
040 - 239 71 50
 
Polikliniek Orthopedie
040 - 239 71 80
 
Routenummer(s) en overige informatie over de Spoedeisende Hulp kunt 
u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp



Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


